
   هداية اهللا ملاذا اقرتن بالفاء ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا )) (( الشيخ :

  ألن املاضي بقد املاضي إذا كان بقد وجبت الفاء عليه؛   الطالب :

؛ فيه بيت مشهور يف اجلمل اليت جيب ارتباطها بالفائدة وقت جوابا للشرط حتضر يا   أحسنت متام الشيخ :

                                     مهند ؟ 

  هذه قد .  اسمية طلبية وبجامد   وبما وقد وبلن وبالتمييز                      

   ما املراد باهلداية هنا ؟ )) إن أسلموا فقد اهتدوا ((طيب يقول:  الشيخ :

  ؛  هداية التوفيق  الطالب :

(( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا طيب هل تستطيع أن تأيت يل مبثال فيه هداية الداللة والتوفيق ؟  الشيخ :

  ؟  هذه هداة أيش )) العمى على الهدى

  . هداية الداللة الطالب :

وإن تولوا  ((يستفاد من هذه اآلية: أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ليس عليه هداية الناس؛ لقوله تعاىل: 

 هل ينسحب هذا احلكم على من ورث النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل العلم ؟ نعم . )) نما عليك البالغفإ

استدل بعض العلماء ذه اآلية على أنه على القاعدة املعروفة  . ؛ فيكون عليهم البالغ دون هداية التوفيق نعم

  ؛ كيف ذلك يا عبد اهللا؟  يف أصول الفقه: ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة

  ؛  يفيد احلصر )) عليك البالغ ((قوله:  الطالب :

  ما وجه داللته على قوهلم إنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ؟  الشيخ :

   )) عليك البالغ ((عليك وعلى ظاهرة للوجوب والتبليغ واجب إذا ظهر هذا األمر قوله:  الطالب :

إذا سكت النيب صلى  . يبني عند احلاجة مل يكن مبلغا ال أخل ذا الواجب واضح؟ طيبيعين لو مل  الشيخ :

اهللا عليه وسلم عن شرط واحلاجة تدعوا إىل بيانه لو كان شرطا فهل ميكن أن يستدل بذلك على أنه ليس بشرط 



ا حبال تدعوا إىل بياا ؟ يعين مسألة اشرتطها بعض العلماء لصحة العبادة والنيب عليه الصالة والسالم سكت عنه

   لو كانت واجبة فهل ميكن أن نستدل بذلك على أا ليست بشرط؟

  ؛  نعم  الطالب :

  من هذه اآلية ؟  الشيخ :

  نعم؛  الطالب :

يا  )) واهللا بصير بالعباد ((قوله:  . من هذه اآلية ألا لو كانت شرطا لبلغه النيب صلى اهللا عليه وسلم الشيخ :

  غامن هل املراد بصر الرؤية أو بصر العلم ؟

   ؛ بصر العلم الطالب : 

يعلم ما يعمل العباد؛ وال ميكن أن  )) بصير بالعباد ((ملاذا قيدا يف هذه اآلية ببصر العلم ؟ قوله:   الشيخ :

إذا   )) ر بالعباداهللا بصي ((يكون بصريا بأعماهلم يراها ؟ السياق يدل على العلم؛ ما وجه السياق ؟ قال: 

   . يشمل بصر الرؤية وبصر العلم

   ل هناك دليل على أن اهللا يبصر بصر الرؤية ؟ه الشيخ :

حجابه من نور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه  (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  الطالب :

  )  بصره من خلقه

  . وجل أثبت هللا بصرا يرى به عزف الشيخ :

  ؟ طالل))  فإن تولوا (( ماذا تفيده هذه اجلملة اليت وقعت جوابا لقوله: الشيخ :

  التهديد،   الطالب : 

   التهديد وأنه إذا كان بصريا م فسوف جيازيهم على توليهم نعم؟. الشيخ :

القسط إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ب (( قوله تعاىل: الشيخ :

  الثانية قراءتان نعم خليل ؟  )) يقتلون ((يف  )) من الناس



  ؛  )) يقتلون (( و )) يقاتلون (( الطالب :

  . )) يقاتلون (( )) و يقتلون (( الشيخ :

   هل ميكن العمل بالقراءتني وهل بينهما منافاة ؟ الشيخ :

   ليس بينهما منافاة؛  الطالب :

  . ألنه يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يقتلون من ال يقاتلهم ويقاتلون من يقاتلهم طيب  الشيخ :

  قراءتان أيضا؟ ))  لنبيين (((يف  الشيخ :

   طيب. )) النبيئين((  و )) النبيين (( الطالب :

أظن مر علينا أنه إذا جاءت قراءتان يف آية فإن األفضل أن يقرأ اإلنسان ذه مرة وذه مرة كما لو   الشيخ :

جاءت السنة بصفتني من صفات العبادة فاألفضل أن يفعل اإلنسان هذا مرة وهذا مرة كذلك القراءتان؛ ولكن 

ن األفضل أن يقرأ ذه مرة وذه مرة ألن جيب أن يتأكد اإلنسان من القراءة فإذا تأكد أن هذه القراءة سبعية فإ

  .  الكل سنة

  يا حممد بن سالم هل هناك قتل النبيني حبق ؟ ))  ويقتلون النبيين بغير حق ((قوله:  الشيخ :

  ؟ ألنه جعل حمط الدم قتل النبيني بغري حق فهل هنالك قتل للنبيني بغري حق الطالب :

  ؟  قتلهم بالقصاص يعين الشيخ : 

  ؛  ما ندري :الطالب 

؟ إذا آية سيقت مساق الذم ؟ شيخ ؟ نعم؛ هذه اآلية لبيان الواقع؛  طيب هل املقتول قصاصا يذم قاتله الشيخ :

لبيان الواقع صحيح، هذه اآلية لبيان الواقع والتنديد م، لبيان الواقع أم يقتلون األنبياء بغري حق بل بالباطل 

  السادة بغري حق نعم.والتنديد ؤالء حيث يقتلون هؤالء 

شارة ما تكون إال باخلري كيف استعمل البشارة بالعذاب والب))  فبشرهم بعذاب أليم ((قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

وهل يذكر الثناء أو وصف بالطيب يف مقام التهكم ؟ هل ميكن الشيء احملبوب يف مقام التهكم هات مثال ؟  ؟ 



؛  ؛ هذا وجه  طيب )) ذق إنك أنت العزيز الكريم ((مثال لتقوية قولك ؟ نعم حممد ؟ مثاله يف قوله تعاىل: 

الوجه الثاين يا عيان ؟ الوجه األول أنه على سبيل التهكم م والوجه الثاين ؟ غامن ؟ أنه استعملت البشارة يف 

   غري كما تتغري البشرة مبا يسر .مقام الوعيد ألا عالمة اخلرب هذا يظهر على بشرته فتت

أولئك الذين حبطت  ((الدرس الليلة  أهذا مبتد )) أولئك الذين حبطت أعمالهم ((وجل:  مث قال اهللا عز

املشار إليه هؤالء الذين يكفرون بآيات اهللا  )) أولئك )) (( أعمالهم في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين

ون الذي يأمرون بالقسط من الناس وهم أهل اخلري اآلمرون باملعروف والناهون عن ويقتلون النبيني بغري حق ويقتل

املنكر؛ هؤالء الذين قامت م هذه الصفات هم الذين حبطت أعماهلم؛ حبوط الشيء يعين ذهابه وزواله وعدم 

تفيدوا من أعماهلم االستفادة منه؛ فهؤالء حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة؛ أما يف اآلخرة فظاهر ألم لن يس

وإن كانت خريا حىت اإلنسان الكافر إذا عمل خريا يف الدنيا كاإلحسان إىل الناس خصوصا أو عموما فإن ذلك 

؛          لكن   )) وقدمنا إلى ما علموا من عمل فجعلناه هباء منثورا ((ال ينفعه يف اآلخرة؛ لقوله تعاىل: 

كيف حبطت أعماهلم يف الدنيا ؟ حبطت أعماهلم يف الدنيا ألم ملا مل يستفيدوا منها صاروا كأم مل يعملوها 

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة  ((فأعماهلم مل تنفعهم؛ وشاهد هذا قوله تعاىل: 

هذه اجلملة كما نعلم مجيعا مجلة منفية مبا؛  )) ا لهم من ناصرينوم ((قال:  . )) أال ذلك هو الخسران المبين

ليست عاملة عمل ليس؛ ملاذا؟ ألنه تقدم  وأسأل هنا هل ما هذه عاملة عمل ليس أو ال ؟ من يعرف؟ نعم

اخلرب؛ وهل لديك شاهد من كالم أهل العلم على ما قلت ؟ من األلفية ؟ من األلفية نعم؛ يا هداية اهللا ؟ قاعدة 

حنوية نقول: ال ال أنا أريد من كالم ابن مالك ألن األخ حممد؛ وعندي كالم ابن احلاجب؛ طيب نعم؛ قوله:   

كيف نعرا ؟ يا فهد ؟ من   )) من ناصرين ((ولكن هنا إشكال وهو قوله:  ما بقي النفي وترتيب ذكر؛ طيب

ائد إعرابا وزائد معىن؛ يعين زائد يف اإلعراب زائد حرف جر زائد زائد كذا؟ أيش لون زائد زائد ؟ اشرح لإلخوان؟ ز 

اسم ما مرفوع؛ اسم ما وأنت قلت ما وحممد يقول ما تعمل كيف نقول اسم ما  )) ناصرين (( ويزيد يف املعىن؛ و

؟ ما عندك غري هذا؟ طيب ظهري؟ خرب؛ خرب ال ما هو صحيح؛ مبتدأ؛ نعم؛ وهلم خرب؛ أي لكن كمل إعراب 

الفاعل جمرور لفظا ومرفوع معنا مبتدأ؛ مبتدأ طيب؛ اصرب كمل كمل. مبتدأ كيف ؟ يعين ناصرين ؟ ناصرين اسم 

مرفوع لفظا صح ناصرين اسم الفاعل مجع املذكر السامل ورفعه بالواو مع خرب مضموم ونصبه وجره بالياء ما قبل 

قدرة؛ وما نافية وهلم ظرف يعلق مكسور جمرور لفظا ومرفوع حمال مبتدأ؛ طيب وما نافية؛ إذا عالمة رفعه ؟ الواو امل

باحملذوف واخلرب؛ املهم اآلن فهمنا من كالمه أن الواو مقدرة يف حمل الياء منع من باحملذوف؛ جار وجمرور متعلق 



ظهورها اشتغال احملل حبركة حذف اجلر بالزائد؛ يعين هؤالء الذين حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة ليس هلم أحد 

انه وتعاىل النفي هنا أكده مبن الزائدة؛ يعين ما هلم أحد ينصرهم ال على سبيل االجتماع وال ينصرهم؛ وأكد سبح

قال اهللا تعاىل:  مث  . على سبيل االنفراد؛ ألن من الزائدة إذا دخلت جتعل النفي نصا يف العموم كال نافية للجنس

ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم يدعون إلى كتاب اهللا  ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ((

حيتمل أن  ((تر))االستفهام هنا للتعجب؛ فإن هذه احلال يتعجب منها كل عاقل؛ و )) ألم تر )) (( معرضون

يكون رؤية عني وحيتمل أن يكون رؤية علم والثاين أوىل ألنه أمشل وألنه يتعلق باحلال واحلال تعلم وليست ترى 

يعين أوتوا نصيبا من العلم والذي آتاهم  )) الذين أوتوا نصيبا من الكتاب (( .  هؤالءبالعني يعين أمل تعلم إىل

يعطي الحكمة  ((النصيب هو اهللا عزوجل وحذفه للعلم به ألن اهللا تعاىل هو الذي يعطي العلم قال اهللا تعاىل: 

فالذي يؤيت  )) دنا علماوعلمناه من ل ((وقال تعاىل: ))  من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

يفيد التقليل أو التكثري؟ حيتمل أن يكون  )) (( نصيبا من الكتابوقوله:  . وجل النصيب من العلم هو اهللا عز

املراد أوتوا نصيبا كبريا من الكتاب حبيث يكون حامال هلم على االهتداء ولكنهم والعياذ باهللا ـ استكربوا؛ وحيتمل 

أنه ليس عندهم إال علم قليل وأنه لو فرض أن عندهم علما كثريا فإن هذا العلم مل ينفعهم فصاروا كالذي أويت 

هذا حمل التعجب يعين أم مع ما عندهم من العلم  )) يدعون إلى كتاب اهللا ((وقوله:  . ليال من العلمنصيبا ق

ومن دعى بدعوته إىل يوم القيمة؛ هؤالء يدعون إىل كتاب اهللا؛ والداعي هلم هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كون إىل اهللا عزوجل ليحكم اهللا بينهم بكتابه؛ يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم؛ إسناد احلكم هنا حيتمل أن ي

وحيتمل أن يكون إىل الكتاب وأسند احلكم إليه ألن احلكم صار به ويضاف الشيء إىل سببه كثريا؛ على كل 

يعود إىل اهللا أو قلنا إنه يعود إىل الكتاب هؤالء يدعون إىل كتاب اهللا  )) يحكم في ((حال سواء قلنا إن الضمري 

يتوىل فريق منهم ال كلهم  )) ثم يتولى فريق منهم معرضون ((ولكنهم ال يقبلون هذا؛ وهلذا قال:  ليحكم بينهم

ألن بعضهم قد هدي بعض هؤالء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد هداهم اهللا وهم كثري لكن توىل فريق منهم 

ر وال يف الباطن بل هم متولون معرضون ومع توليهم فإم معرضون ـ والعياذ باهللا ـ ليس عندهم إقبال ال يف الظاه

وهي مجلة حالية من طريق إمنا قال ذلك ألن اإلنسان قد يتوىل لسبب طارئ  )) وهم معرضون ((وإمنا قال: 

لكن يف قلبه شيء من اإلقبال؛ أما هؤالء فإم متولون وهم قد امتلئوا إعراضا عن كتاب اهللا ليحكم بينهم؛ وهنا 

كيف صحت احلال من النكرة فريق؟ احلال هو ما يبني هيئة ))  نهم وهم معرضونيتولى فريق م ((يقول: 

الفاعل؛ أي نعم؛ فاعل نكرة واو معرفة؛ ال ال؛ هو يبني هيئة الفاعل؛ أي لكن الفاعل البد أن يكون معرفة أو 

ت شبيهة وإذا وصفت النكرة ختصصت فصار  )) فريق منهم ((نكرة فيها سبب؛ ألا موصوفة؛ ألا موصوفة 



املشار إليه التويل واإلعراض  )) ذلك )) (( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودات ((  . باملعرفة

بأم خدعوا أنفسهم وقالوا لن متسنا النار أي لن تصيبنا إال أياما معدودات، أياما قالئل ألن كل معدود فهو 

فكل شيء  )) قل متاع الدنيا قليل ((وقال:  )) إلى ألجل معدودوما نؤخره  ((ودليل ذلك قوله تعاىل:  قليل

لن تمسنا النار إال  : ((معدود فهو قليل ألن شيئا ميضي واحد اثنني ثالث ة أربعة البد أن ينتهي؛ هؤالء يقولون

سلم مث من خيلفهم بعده؟ من خيلفهم فيها؟ يدعون أن الذي خيلفهم النيب صلى اهللا عليه و  )) أياما معدودات

وأصحابه وهؤالء هم اليهود زعما منهم ودعوى مردودة قالوا: إم يدخلون النار ولكنهم ال ميكثون فيها إال أياما 

معدودة مث خيلفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فيها أبد اآلبدين وكذبوا يف ذلك؛ فهم ستمسهم النار 

بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال  ((وامهم ذا القول املفرتى ويبقون فيها أبد اآلبدين لكن غروا أنفسهم وخدعوا ع

غرهم الغرور واخلداع مبعىن واحد متقارب يعين هؤالء ))  أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون

خدعوا أو هم خدعوا يف دينهم حيث ظنوا أم على حق وبعضهم عاند احلق عاملا به مفرتيا كذابا غرهم يف 

نأخذ  . )) لن تمسنا النار إال أياما معدودات : ((ما كانوا يفرتون أي الذي كانوا يفرتونه؛ ومنه قوهلم دينهم

فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم  ((  الفوائد يف املستقبل أو اآلن ؟ نعم.

أي فكيف تكون حاهلم كيف تكون حاهلم يف هذا الوقت إذا مجعناهم ليوم الريب فيه؛ ))  ال يظلمون

واالستفهام للعظيم يعين ما أعظم ما تكون حاهلم يف تلك اليوم وما أشد حسرم إذا مجعناهم ليوم الريب فيه 

يا أيها النبي  ((ه قوله تعاىل: أي مجعناهم هلذا اليوم أي فيه؛ والالم تأيت دائما مبعىن يف ويسموا الم التوقيت ومن

أي مجعوا  أي يف قبل عدم أي يف استقبال عدم؛ فاليوم الريب فيه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ))

إما أنه خرب مبعىن النهي املعىن: ال ترتابوا فيه؛ أو أنه  )) الريب فيه ((وقوله:  . هلذا اليوم أي فيه وهو يوم القيمة

واملعىن أن اهللا عزوجل خيرب عن هذا اليوم بأنه الريب فيه أي الريب يف وقوعه؛ وهذا اليوم قد  خرب على حقيقته

دل عليه الكتاب والسنة والعقل، أما الكتاب فما أكثر اآليات اليت فيها إثبات اليوم اآلخر، وما أكثر األمثال اليت 

سنة فكثري أيضا إثبات هذا اليوم، وأما يف العقل يضرا اهللا عزوجل إلثبات هذا اليوم ببعث اخلالئق، وأما يف ال

فألن العقل يدل بالضرورة على أن هذه اخلليقة البد أن يكون هلا معاد حتاسب عليه على ما أمرت به ألنه ليس 

من املعقول أن ينشئ اهللا خليقة يأمرها وينهاها ويبعث إليه الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من مل ينقد 

لكتب ويتبع هؤالء الرسل مث تكون النتيجة أن متوت هذه البشرية وال تبعث تكون ترابا؛ لو وقع هذا الفعل هلذه ا

من أي أحد لقيل هذا سفه من أسفه السفه؛ لو أن اإلنسان صنع ثوبا وخاطه وأتقنه ومن أحسن ما يكون مث يف 

لقها اهللا عزوجل وأنزل عليها الكتب وأرسل النهاية أحرقه لعد الناس كلهم هذا سفها فكيف ذه اخلليقة اليت خ



إليها الرسل وأباح دماء وأموال من مل ينقد ذه الكتب ويتبع هؤالء الرسل مث تكون النتيجة أن تتلف هذه اخلليقة 

بدون أي معاقبة وبدون أي حساب؛ فالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي 

 )) وهم ال يظلمون ووفيت كل نفس ما كسبت (( . )) فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه ((قال اهللا فيه: 

من البشر؟ أو من غريهم؟  ((كل نفس))وفيت يعين أعطيت ومنه قوهلم: وفاه حقه أي أعطاه حقه وافيا؛ وقوله: 

من البشر واجلن يعين من املكلفني الذين أمروا ووا هم الذين يوفون أجورهم أما من مل يتوجه إليه أمر وال ي 

 ووفيت كل نفس ما كسبت ((فإنه جيمعون يوم القيمة ولكن ليس هلم أعمال جيازون عليه فال يشملهم قوله: 

ا وهم معرضون؟ تكون أسوأ حال ـ والعياذ باهللا ـ ألم ينظرون إىل الناس كيف تكون حال هؤالء الذين تولو   ))

وقد جوزوا بالثواب العظيم وإىل أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب املهني فتكون أعماهلم حسرات عليهم ـ والعياذ باهللا ـ 

يعين من خري أو شر ))  كل نفس ما كسبت ((وقوله:  . يوم القيمة وال يستفيدون ال من دنياهم وال من أخراهم

بدليل العموم يف كلمة: ما؛ ولكن كيف توىف؟ أم اخلري فيوىف العامل احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل 

أضعاف كثرية، وأما يف الشر فيوىف السيئة مبثلها إن مل يعفوا اهللا عنه، قد يعفوا اهللا عنه وقد يكون له أعمال صاحلة 

هللا عزوجل وتوفيته لألعمال دائر بني الفضل والعدل، بني الفضل يف أهل اخلري، تكفر هذه السيئات؛ فجزاء ا

ال  )) وهم ال يظلمون ((والعدل يف أهل السوء؛ أما القسم الثالث وهو اجلور والظلم فهذا ممتنع وهلذا قال: 

وا من ثالث حاالت؛ يظلمون فال ينقص من حسناته وال يزاد يف سيئاته؛ وحنن نعلم أن من أوىف غريه حقه فال خيل

إما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو باجلور إال اهللا عزوجل فإن وفائه دائر بني العدل والفضل، وأما اجلور والظلم 

ومن يعمل من الصالحات  )) (( ما ربك بظالم للعبيد )) (( وال يظلم ربك أحدا : ((فهذا ممتنع كقوله تعاىل

يا عبادي إني حرمت  (ويف احلديث القدسي أن اهللا تعاىل قال:  )) وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما

قال اهللا   . واآلن نرجع إىل فوائد اآلية اليت ذكرناها.) الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا

يف هذه اآلية من الفوائد:  إىل آخره. إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين بغير حق. . .)) ((تعاىل: 

والنيب عليه الصالة  )) بشرهم بعذاب أليم ((أنه ينبغي أن يعلن هلؤالء الكفار مبا أمر اهللا تعاىل أن يبشرهم به 

والسالم الشك أنه كلما كانت احلكمة يف تبشريهم بالعذاب األليم بشرهم؛ وهكذا من ورث النيب صلى اهللا عليه 

غي أن يبشر كل كافر بآيات اهللا بالعذاب األليم؛ لكن جيب أن يكون هذا تابعا وسلم يف العلم والدعوة ينب

حلكمة قد ال يكون من احلكمة إذا دعوت رجال إىل اإلسالم أن تقول تعال أنت كافر؟ فإذا قال: نعم، قلت: 

 حينئذ ابشر بالعذاب األليم وأسلم؛ يصلح هذا؟ ما يستقيم لكن لكل مقام مقال؛ إذا دعوته وعاند واستكرب

يناسب أن تقول إن بقيت على ما أنت عليه فأبشر بالعذاب األليم؛ أو يأتيك رجل ميدح لك هؤالء الكفار 



ومن فوائد اآلية  ويقول فيهم وفيهم وفيهم تقول يا أخي بشرهم بعذاب أليم ماذا ينفعهم هذا يوم القيمة؟.

ء الكافرين ا بالعذاب األليم . واإلميان باآليات الكرمية: وجوب اإلميان بآيات اهللا؛ ألن اهللا تعاىل توعد هؤال

الكونية له معىن وباآليات الشرعية له معىن؛ فاإلميان باآليات الشرعية قلنا إنه هو: تصديق األخبار والعمل 

وأن ال يتعرض بتحريفها، ثالثة أشياء؛ وبالكونية أن ال يعتقد أن هللا فيها مشاركا أو معينا أو مستقال باألحكام 

ويقتلون النبيين بغير  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي قتل النبيني وأنه بغري حق مهما كان؛ لقوله تعاىل:  . مبلك

ومن فوائد اآلية   . مع أن قتل النبيني بغري حق من مجلة الكفر لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ باهللا )) حق

من يأمر بالقسط من الناس؛ منهم من يأمر بالقسط من الناس ؟ الكرمية: حترمي أو شناعة كل من يقتل أو قاتل 

قلنا: إم علما وأمراء؛ فالعلماء يبينون الشرع واألمراء ينفذون الشرع فإذا قتلهم قاتل دخل يف هذه اآلية إذا كانوا 

فبشرهم  ((ه: ومن فوائد اآلية الكرمية: ثبوت العذاب على هؤالء املتصفني ذه الصفات؛ لقول . يأمرون بالقسط

ومن   . ومن فوائدها: أن العذب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل ولكنه عذاب مؤمل . )) بعذاب أليم

فوائد اآلية اليت بعدها: أن هؤالء الذين كفروا بآيات اهللا وقتلوا أنبياءه وقتلوا آمرين بالقسط من الناس هؤالء 

يستفيدون منها أما يف اآلخرة فظاهر وأما يف الدنيا فألم ينتفع ا فكأا حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة فال 

أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكفر حمبط لألعمال؛ لقوله:  . مل تكن

ئك حبطت ((ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولويدل لذلك أيضا قوله تعاىل:  )) واآلخرة

ء ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤال . )) أعمالهم في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

ولكن هل املراد ليس هلم ناصر يف الدنيا واآلخرة؟ أو يف  )) ناصرين من وما لهم ((الكفار ليس هلم ناصر 

لى شاكلتهم ولكن هم ومن نصرهم مآهلم إىل الذل اآلخرة؟ يف اآلخرة؛ أما يف الدنيا فقد ينصرهم من كان ع

أعوذ باهللا من الشيطان  . )) كتب اهللا ألغلبن ورسلي إن اهللا قوي عزيز ((واخلذالن؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من  ((الرجيم. 

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون  ((قال اهللا تعاىل:  )) على كل شيء قدير تشاء بيدك الخير إنك

النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم؛ أولئك الذين حبطت أعمالهم 

أما يف الدنيا فحبوط  )) أعمالهم في الدنيا واآلخرة ((أظن من هنا  )) في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين

كيف ؟ يعين   أعماهلم ظاهر ألم ال ينتفعون بأعماهلم يف اآلخرة؛ ولكن يف الدنيا كيف يكون حبوط أعماهلم ؟

هم يقتلون النبيني وهم يف آخر . . ؛ يعين يف النهاية حتبط أعماهلم أي عزم وكربيائهم هذا وجه جيد؛ فيه أيضا 



عم فإذا مل تنفع صارت حابطة وإن انتفعوا ا يف الدنيا لكن ملا مل تكن نافعة هلم ؟ مل تنع هلم أعماهلم الصاحلة ن

   . )) قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة ((يف اآلخرة صارت ضائعة كما قال تعاىل: 

 ألم تر (( ملن يف قوله:خلطاب )) ا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  األخ  نعم؟ للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما يف وجها آخر ؟  ))

  ؛  كل من يتأتى له خطابه الطالب :

وهذا القول أعم من  )) ألم تر ((كل من يتأتى خطابه يعين كل من يصح أن خياطب خياطبه اهللا بقوله:  الشيخ :

  القول األول.

  من املراد م ؟  الشيخ :

   اليهود والنصارى؛ الطالب :

تدل على التقليل وقد ترد يعين  )) نصيبا ((هنا نكرة هل هو للتقليل أو للتكثري؟  )) نصيبا ((طيب   الشيخ :

   وقد ترد دالة على ال قليال؛ أيهما املراد هنا ؟

  املراد التقليل ؛   الطالب :

  .يعين أم أوتوا شيئا من العلم، شيئا قليال نعم الشيخ :

طيب ويش وجه املناسبة؟ إذا قلت املراد التقليل قد يقولون واهللا ما عندنا إال علم قليل وال ندري عن كتاب اهللا 

هل هو حق أو ليس حبق ؟ مناسبة أيش ما فهمت السؤال؛ أقول اآلن إذا قلت املراد التقليل فكيف يكون 

ن الباطل؟ مراد أم أوتوا نصيبا يعين شيئا العتاب عليهم وهم ليس عندهم إال علم قليل ال يعرفون به احلق م

يف أمر دينهم ودنياهم؛ طيب هؤالء إذا دعوا إىل اهللا يقول واهللا ما نعرف به احلق حىت ما يكفيهم من العلم قليال 

شيئا كثريا من العلم ولكنه مستكربون إذا دعوا إىل كتاب اهللا  )) نصيبا ((نالم عن التويل عنه؟ نقول حيتمل 

شيئا قليال؛ طيب إذا كل معىن له وجه؛ إن قلنا قليال فوجه اللوم عليهم أم مل  )) نصيبا ((أن يكون فيحتمل 

يؤتوا إال علما قليال كان الواجب عليهم أن يأخذوا بالعلم الذي دعوا إليه حىت يزدادوا علما؛ وأما إذا قلنا كثريا 

صيبا كثريا من الكتاب فمن مجلتها أم يعرفون حممد فالوجه: أنه كيف يعلمون احلق ألم إذا أوتوا علما أو ن

صلى اهللا عليه وسلم فكيف يؤتون العلم الكثري الذي به تقوم احلجة مث يستكربون عنه؟ إذا فاآلية صاحلة 



من ؟ فاعل ليحكم هو  )) ليحكم ((الفاعل  يدعون إلى كتاب اهللا ليحكم بينهم )) ((قوله:  . للوجهني مجيعا

الكتاب وكالمها؛ يعين جيوز أن يكون عائدا إىل اهللا وعائدا إىل الكتاب كذا؟ نعم، ألن الكتاب اسم اجلاللة و 

  حيكم وكذلك اهللا عزوجل حيكم بني عباده.

  ملاذا يتولون وهم معرضون، ما هو السبب الذي محلهم على ذلك ؟ خليل ؟  الشيخ :

  استكبار؛  الطالب :

نعم هذا الذي دعاهم إىل ذلك؛ الغرور وأن  )) النار إال أياما معدوداتلن تمسنا  ((ال؛ قوله تعاىل:  الشيخ :

مث بعد ذلك ختلفوننا أنتم يا حممد وأصحابه فيها؛ وهلذا قال  قالوا: لن متسنا النار إال أياما معدودةفأنفسهم غرم 

   . )) وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ((اهللا: 

  

  

  ؟  )) فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه ((ما املراد باالستفهام يف قوله:  الشيخ :

  تعظيم هذا اليوم،  الطالب :

ول هذا اليوم ومجعناهم، أو كيف حاهلم هذا اليوم إذا مجعوا؛ فيتضمن تعظيم هذا اليوم وديد حكيف  الشيخ :

  هؤالء ؟ نعم؛ إذا لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤالء القوم .

  ما املراد ذا اليوم ؟  شيخ :ال

  ؛  يوم القيمة الطالب :

؟ أي الشك فيه؛ ملاذا الشك فيه وهو أمر غائب ؟ ألن املخرب عنه حق إن  )) الريب فيه ((قال اهللا:  الشيخ :

اهللا هو الذي أخرب عنه؛  الكتاب والسنة والعقل يدل عليه؛ ألن كال من الكتاب والسنة والعقل دل على هذا 

  . اليوم والناس يبعثون



قل إن  ((يت معنا ؟ قوله تعاىل: نريد ما حممد بن سالمة دليال من القرآن على ثبوت هذا اليوم غري اآلية ال

طيب هذا ممكن ما فيه آية تدل على أن الناس  الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة ))

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن  ((جيمعون يف ذلك اليوم عشان توفق للمعىن ؟ 

 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ((س اجلمع ؟ قوله تعاىل: نعم ما يف دليل على نف )) بما عملتم

  . طيب )) ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ((زين صح أي نعم، ويف سورة هود :  ))

ما  وفيت كل نفس )) )) ((و ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون ((وجل:  يقول اهللا عز الشيخ :

  معناها شيبة ؟ 

  ،  نعم معناها أعطيت كل نفس حقا : الطالب

  . وافيا أحسنت الشيخ :

   حملها من اإلعراب ؟ )) وهم ال يظلمون ((مجلة:  الشيخ :

  خرب؛   الطالب :

  ؛  ال الشيخ :

  حال؛  الطالب :

   حال من أين؟ الشيخ :

  ؟  )) كل نفس ((من   الطالب :

من كل الدنيا من الفعل والفاعل و ؟ ما عندنا فاعل عندنا نائب فاعل ألن ويف فعل ماضي مبين على  الشيخ :

  .  طيب ((كل نفس))اهول؛ أيه نائب الفاعل وهو قوله: 

 


